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 سياسة اإلسعافات األولية
 

 مقدمـة 

اليوم.  العالم  أهم مقدمي اإلسعافات األولية في  الصليب األحمر والهالل األحمر  وبدأ هذا   1تمثل جمعيات 

النشاط في سولفرينو عندما تم توفير اإلسعافات األولية للجنود الجرحى وللمرضى دون تمييز. وفي هذا 

ن، يعيد االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )االتحاد الدولي(  القرن الحادي والعشري 

 تأكيد التزامه بتوفير اإلسعافات األولية في إطار السياق المتغير للصحة على الصعيد العالمي.

المستضعفين  حالة  تحسين  في  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  رسالة  وتتمثل 

 .2تعبئة قوة اإلنسانية ب

 في اآلتي:   2006تتمثل أهداف جدول األعمال العالمي الذي وضعه االتحاد سنة 

 تقليل عدد حاالت الوفاة واإلصابة واآلثار المترتبة على الكوارث  الهدف األول:

الثاني: المترتبة   الهدف  واآلثار  واألمراض  الوفاة  حاالت  عدد  الطوارئ   علىتقليل  وحاالت    األمراض 

 المتعلقة بالصحة العامة 

الثالث: على  الهدف  األحمر  والهالل  األحمر  والصليب  المدني  والمجتمع  المحلي  المجتمع  قدرة  زيادة 

 التصدي ألكثر حاالت االستضعاف إلحاحا 

 الهدف الرابع: نشر احترام التنوع وكرامة اإلنسان والحد من التعصب والتمييز واالستبعاد االجتماعي 

فرد   لكل  األساسية  يمكن  األدوات  من  وتطبيقها  األولية  اإلسعافات  تعليم  ويعتبر  اآلخرين.  حياة  ينقذ  أن 

 لتحقيق هذه األهداف. 

ويواصل أفراد الصليب األحمر والهالل األحمر والمتطوعون جهودهم لتوفير اإلسعافات األولية للجميع.  

ع أنها  بل  الحياة،  إلنقاذ  أساليب  مجرد  األولية  اإلسعافات  حياة وليست  إنقاذ  في  رغبة  يعكس  إنساني  مل 

 الناس مع احترام التنوع احتراما كامال ودون تمييز. 
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ومن شأن تنمية مهارات السكان المستضعفين في مجال اإلسعافات األولية أن يساعد على تسحين السالمة 

 والصحة في المجتمعات المحلية. 

والرعاية   للصحة  العالمية  االستراتيجية  األولية  2010-2006وتوفر  اإلسعافات  تعليم  لدمج  إطارا   ،

لإلسعافات   الكاملة  اإلمكانات  الدولي  االتحاد  يحقق  ولكي  والرعاية.  الصحة  أنشطة  كل  في  وممارستها 

اإلسعافات  على  المدربين  األشخاص  عدد  لزيادة  فعلية  جهودا  الوطنية  الجمعيات  تبذل  أن  يجب  األولية، 

 عافات األولية في المجتمعات المحلية. األولية وتوسيع أنشطتها في مجال اإلس

 تعريف 

 اعتمدت التعاريف التالية ألغراض هذه السياسة:  

 اإلسعافات األولية 

هي المساعدة الفورية التي تقدم إلى المريض أو المصاب بانتظار وصول المساعدة المهنية. وال تشمل هذه 

خدم أيضا  تشمل  بل  فحسب،  الجسدي  المرض  أو  اإلصابة  ومنها المساعدة  األخرى  األولية  الرعاية  ات 

النفسي من -الدعم  شهدوه  أو  عانوه  لما  نتيجة  العصبي  التوتر  من  يعانون  الذين  لألشخاص  االجتماعي 

 3أحداث مروعة.

 المسعف 

على   قادر  وهو  األولية.  اإلسعافات  مجال  في  ومؤهل  تدريب  على  حاصل  متخصص  غير  شخص  هو 

لحماية والمهارات  المعرفة  هذه  ما    استعمال  مجتمع  تعبئة  إلى  باإلضافة  وإنقاذهم،  األشخاص  حياة 

 4ومساعدته على االستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ. 

 التدريب على اإلسعافات األولية 

إلى تحتاج  تقنية  وأساليب  إجراءات  تطبيق  في  والمهارات  المعارف  الكتساب  معتمد  برنامج  معدات   هو 

معدات   إلى  تحتاج  أو ال  اإلطال قليلة  محددة   ،قعلى  أهداف  البرنامج  ولهذا  الناس.  لعامة  تعليمها  ويمكن 

 ويقدمه مدربون أو ميسرون مؤهلون.  

 في مجال اإلسعافات األولية  التأهيل شهادة 

قبل سلطة   من  عليه  المتفق  المستوى  إلى  التدريب  برنامج  باستكمال  كاعتراف رسمي  الشهادة  هذه  تمنح 

 محدد المدة وأن يُسمح بتجديده عند نفاذ مدته.  وطنية معتمدة. وينبغي أن يكون التأهيل

 خدمات اإلسعافات األولية 

هي خدمات مخططة توفر خالل األحداث العامة من أجل مواجهة الطوارئ المحتملة. وتنظم باتفاق بين  

أو   األحمر  الصليب  جمعيات  في  والعاملين  والمتطوعين  المحلية  والمجتمعات  للحدث  المنظمة  الجهات 

 حمر المحلية.الهالل األ

 

اإلفاقة  3 األولية:  لإلسعافات  األوروبية  من  2العدد    72المجلد    اإلرشادات  الصفحات   ،240-251  
ا2007)شباط/فبراير   األحمر  الصليب  وضعها  وقد  فرع  (  اإلسعافات    -فالندرز  –لبلجيكي  دليل  مشروع  عن  نيابة 

 األولية األوروبي  

تنسيق اإلسعافات األولية دوليا: التوصيات األولى بشأن أساليب إنقاذ الحياة، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر     4
 . 2004والهالل األحمر، 
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المجتمع   على  المرتكزة  األولية  )اإلسعافات  المحلي  المجتمع  في  األولية  اإلسعافات 

 المحلي(

ترمي إلى بناء قدرة المجتمعات على االنتعاش عن طريق العمل معها بأسلوب مرن يقوم على المشاركة 

المحل والضعف  ومواطن  القدرات  عن  الكشف  وتشمل  األولية.  اإلسعافات  مجال  اإلصابات في  أمام  ية 

بالصحة،   والنهوض  )كالوقاية،  المحلي  المجتمع  في  الصحة  أولويات  تحديد  إلى  باإلضافة  الشائعة، 

استقطاب  على  تساعد  كما  مواجهتها.  على  والقدرة  للكوارث  والتأهب  الشائعة(،  األمراض  ومكافحة 

 5  متطوعين فعالين قريبين من المجتمع المحلي المعني واالحتفاظ بهم.

 :نطاق ال 

أو   فروع جمعية وطنية  من  واحد  فرع  نفذها  األولية سواء  اإلسعافات  أنشطة  أساس  السياسة  هذه  ترسي 

 جمعية وطنية منفردة أو مجموعة من الجمعيات الوطنية العاملة معا أو االتحاد الدولي.

 بيان:

األحمر والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  التزام  السياسة  هذه  الوطنية   تؤكد  والجمعيات 

األعضاء فرادى باإلسعافات األولية وباعتماد أسلوب اإلسعافات األولية الذي يستند إلى المجتمع المحلي. 

وتركز على تقديم إسعافات أولية سريعة ومناسبة لحماية األرواح وإنقاذها، والتخفيف من المعاناة، ودرء 

 ضا إلى: العجز، وتحسين نوعية الحياة. وتجدر اإلشارة أي 

o   لحماية تدابير  بتوفير  صحية،  طوارئ  لحالة  سريعة  أولية  استجابة  تمثل  األولية  اإلسعافات  أن 

وصول   بانتظار  أو  عالجه  يجري  أو  المتضرر  الشخص  حالة  تستقر  حتى  وإنقاذها  األرواح 

 المساعدة المهنية؛  

o   تتضمن حيث  بالصحة  النهوض  من  يتجزأ  ال  جزءا  تمثل  األولية  اإلسعافات  عن  أن  معلومات 

المعلومات  ومنها  وصحي،  سليم  سلوك  تبني  على  والتشجيع  والحوادث،  اإلصابات  من  الوقاية 

المتصلة الطوارئ  حاالت  في  الستخدامها  األولية  باإلسعافات  المتعلقة  بتعاطي    والمهارات 

 المخدرات أو الكحول وبالوقاية من فيروس اإليدز واألمراض األخرى؛

o  ولية وتقديم خدماتها يجب أن يوفر بموجب إرشادات حديثة قائمة على أدلة  أن تعليم اإلسعافات األ

بالمرونة   تتسم  أن  المهم  المتفق عليها. ومن  بالمعايير  التزامها  الممارسات لضمان  وعلى أفضل 

 وأن تكيف مع السياق المحلي فيما يتعلق بنوع الجنس والتنوع.  

o ة المعتمدة على المجتمع المحلي يمكن أن تسهم  أن المعرفة والمهارات في مجال اإلسعافات األولي

 والطفل وفي مواجهة أولويات أخرى تتعلق بالصحة؛  في تحسين صحة األم

o  أن أنشطة اإلسعافات األولية يمكن أن تدعم دور الجمعيات الوطنية في المجتمع المدني بتأكيدها

فيس عليه.  االعتماد  أسلوب  بفضل  وتنميته  المحلي  المجتمع  تمكين  على  على  المتطوعون  اعد 

تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات المحلية على التأهب للكوارث ومواجهتها وعلى ممارسة حياتهم  

 اليومية؛

 

لبر  5 إطار  المحلي،  المجتمع  في  األولية  األحمر اإلسعافات  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  الوطنية،  الجمعيات  امج 
 .2006والهالل األحمر، 
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o   ،األخرى باألنشطة  الوثيقة  لصلتها  الوطنية  الجمعيات  قدرة  تدعم  األولية  اإلسعافات  أنشطة   أن 

ال في  والمتطوعين  للشباب  شبكات  إنشاء  الخصوص  وجه  على  وينبغي  ومنها  المحلي.  مجتمع 

 إدراج التدريب على اإلسعافات األولية في خطة الجمعيات الوطنية للتنمية االستراتيجية؛  

o   لتعبئة مفيدة  وسيلة  يعتبر  به  المرتبطة  والمنتجات  األولية  اإلسعافات  على  التدريب  تسويق  أن 

اإل مجال  في  عمله  يبرز  أن  الدولي  االتحاد  وعلى  الدخل.  وإدرار  وأن  الموارد  األولية  سعافات 

يتعاون مع الشركات متعددة الجنسيات لتوسيع نطاق سوق التدريب على اإلسعافات األولية ضمن  

 الجمعيات الوطنية؛ 

o  االحتياجات ذوي  الضعفاء  األشخاص  ذلك  ويشمل  للجميع،  األولية  اإلسعافات  توفير  ينبغي  أنه 

 الخاصة.

 يلتزم االتحاد الدولي بما يلي: 

o ات الوطنية األعضاء على وضع برامج لإلسعافات األولية لتطبيقها على مختلف  مساعدة الجمعي

تدعم أساليب عمل متناسقة في   أدوات  ذلك تصميم  المحددة. ويضم  المستويات وفقا لالحتياجات 

مجال اإلسعافات األولية والنهوض بالصحة في المجتمعات المحلية، وتسويق أنشطة اإلسعافات  

 ارتها بشكل جيد؛األولية التجارية وإد 

o   ،األولية اإلسعافات  ومتوافقة في مجال  بالثقة  برامج جديرة  لدعم  داخلية  ولوائح  وضع سياسات 

 منها عمليات لتأمين الجودة مزودة بإطار للرصد لقياس مدى تغطية البرامج ووقعها. 

o 6ية  دعم الجمعيات الوطنية ومساعدتها على استحداث تقنيات موحدة في مجال اإلسعافات األول  

وقياس جودة  الممارسات  بأفضل  المتعلقة  واإلرشادات  الدولية  والمعايير  العلمية  بالبحوث  تلتزم 

س رأي المستفيدين والهياكل التخصصية بها. ويمكن تحقيق ذلك بإنشاء تحالفات  الخدمات بالتما

كما في برامج   -مع الهيئات العلمية وخبراء الصحة العامة في مجاالت مثل الوقاية من الحوادث  

الطرق على  تحليل    -  السالمة  ذلك  ويشمل  للمعلومات.  المستمر  التدفق  يضمن  بما  والتربويين 

 ت وآخر التطورات األكيدة في مجال اإلسعافات األولية والتعليم؛االتجاهات والحاال

o  تعزيز علمية وآليات التوحيد في وضع معايير منح شهادات اإلسعافات األولية من أجل ضمان

 حد أدنى من الجودة واالعتراف الدولي؛  

o العالم الساحة  وجودها على  من  الحركة  تستخلصها  التي  النسبية  الميزة  من  بضمان  االستفادة  ية 

المركز   صون  مع  األولية،  اإلسعافات  مجال  في  الناجحة  األنشطة  وتكرار  المشترك  التعليم 

 التقليدي للحركة بوصفها الجهة األساسية التي تنظم خدمات اإلسعافات األولية وتقدمها؛

o  البرامج التركيز على نشر  المرجعية ومراكز االمتياز مع  التعلم والمراكز  تنمية شبكات  تسهيل 

 والموارد والتجارب المناسبة وتبادلها، بما في ذلك االبتكارات في مجالي التعليم والتسويق؛ 

o  التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر وإقامة شراكات مع الهيئات الدولية مثل منظمة

افي في  الصحة العالمية لتبادل المعرفة وتلبية االحتياجات المستجدة. ويشمل ذلك توفير دعم إض

المسلحة  والنزاعات  الكوارث  حاالت  في  العمل  على  األولية  اإلسعافات  فرق  تدريب  مجال 

 وظروف العنف؛ 

 

إنقاذ األرواح على المستوى الدولي،   األولى الخاصة بآليات –في مجال اإلسعافات األولية  بين التوصيات التوفيق   6
 2004 ،االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر



 

 5 
Public 

o   في عليها  التدريب  أو  األولية  اإلسعافات  لتعليم  دورات  ضم  على  الشركاء  وحث  المناصرة 

المسجلين في مدارس   العمل وبين  المدرسية وأماكن  المناهج  والتوجيهات، مثل  تعلم التشريعات 

 ؛قيادة المركبات 

o  األولية لإلسعافات  العالمي  كاليوم  العالمية،  الترويج  أنشطة  في  قيادي  بدور    االضطالع 

 واالجتماعات الدولية المتعلقة باإلسعافات األولية وغير ذلك من المناسبات. 

o   .صياغة رسائل عالمية أساسية واستعمال وسائل اإلعالم للتوعية بأهمية اإلسعافات األولية 

 :  تلتزم الجمعيات الوطنية بما يلي

o واألفراد في المجاالت التالية:   العمل مع المجتمعات المحلية 

 الهياكل والخبرات والمهارات المحلية القائمة؛  تطوير -

تخطيط وتطوير وإدارة أنشطة اإلسعافات األولية المالئمة التي تلبي االحتياجات المحلية   -

 وابط لالتصال بالهياكل التخصصية المحلية؛على أحسن وجه، بما في ذلك إقامة ر

 احترام خصائص المجتمع والبيئة المحليين؛  -

وأوجه   - التغييرات  تواكب  األولية  لإلسعافات  مغزى  وذات  مرنة  برامج  وضع 

 االستضعاف الجديدة في مجاالت اإلصابات واألمراض وأولويات الصحة؛ 

والنفسية - المادية  االحتياجات  تلبية  طريقة  في  ومنهم  -النظر  المعنيين  لجميع  االجتماعية 

 المتطوعون والموظفون والمستفيدون  

o   محددة لفئات  الخاصة  واالحتياجات  المحلية  االحتياجات  لتلبية  األولية  اإلسعافات  برامج  تطويع 

التعليم.  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  واألفراد  والموظفين في مواقع عمل معينة،  األطفال  مثل 

الناس   قدرات  قادرين على مساعدة وزيادة  لكي يصبحوا  األولية  اإلسعافات  تعليمهم  عن طريق 

 أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية في مجال الوقاية من اإلصابات واألمراض والنهوض بالصحة؛ 

o   والتعاون الحكومية األخرى  الهيئات  بالصحة ومع  المعنية  الحكومية  األجهزة  إقامة عالقات مع 

بش الرسمي  الوطنية في مجال اإلسعافات األولية على  معها لضمان االعتراف  الجمعيات  هادات 

لتعليم اإلسعافات األولية لطالبي الحصول على رخص قيادة   -النحو الواجب  مثال تنظيم دورات 

 الصحة والسالمة المهنية.  تأمين  السيارات، التدريب على اإلسعافات األولية للعاملين في

o  اإلسعافات برامجها في مجال  نوعية  برامج ومواد   تحسين  و/أو تطبيق  بوضع  وتأثيرها  األولية 

تحسين   استمرار  األولية، فضال عن  اإلسعافات  المناسبة في مجال  المعلومات  واستيفاء  المتابعة 

وتحديث برامج تدريب المدربين والتعليم باستخدام أدوات التعليم المعترف بها مثل التعليم عن بعد 

 االلكتروني؛ والتعلم عن طريق شبكة ويب والتعلم 

o   وصونها وإدارتها  وتنفيذها  األولية  اإلسعافات  برامج  تخطيط  أجل  من  كافية  موارد  تخصيص 

داخل األطر الوطنية على جميع المستويات. و يجب أن يكون التسويق السليم للتدريب وألنشطة  

  تيجية.اإلسعافات األولية للجمهور العام وللفئات المستضعفة جزءا ال يتجزأ من خطتها االسترا
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o   ينبغي أن يدرج في صلب برامج اإلسعافات األولية نظام للرصد والتقييم المستمرين لبيان تأثيرها

على قدرة األفراد والمجتمعات المحلية والمتطوعين والموظفين المشاركين في االستجابة بفعالية 

 للحوادث وطوارئ الصحة.  

o  تحق بغية  أخرى  بأنشطة  األولية  اإلسعافات  أنشطة  للمستفيدين  ربط  ممكنة  تغطية  أوسع  يق 

 ومشاركة المتطوعين والتزامهم وتعظيم االستفادة من الموارد واألداء المالي؛

o  المدنية والمؤسسات  الحكومية  وغير  الحكومية  والهيئات  المؤسسات  مع  عمل  شراكات  إقامة 

 األخرى واإلعالم والقطاع الخاص من أجل تعبئة قوة اإلنسانية عن حق. 

o اإلس على  ترويج  تدريبا  تلقى  األقل  على  واحد  أسرة شخص  كل  في  يكون  بحيث  األولية  عافات 

العالمية  األحداث  في  والمشاركة  تمييز  دون  األولية  اإلسعافات  وترويج  األولية.  اإلسعافات 

لالتحاد الدولي مثل اليوم العالمي لإلسعافات األولية باالستعانة بقنوات االتصال الجيدة، بما فيها  

 اإلعالم من أجل بلوغ الجمهور برسائل أساسية عن اإلسعافات األولية.  كل وسائل

o   المشاركة في الدراسات المتعلقة بالسلوك الجيد والبحوث الخاصة باإلسعافات األولية وما يرتبط

 بها من مواضيع كالرعاية قبل دخول المستشفى والدعم النفسي والتعليم وتنمية المجتمع. 

 المسؤوليات:  

 تحاد الدولي والجمعيات الوطنية مسؤولية تأمين ما يلي: يتولى اال 

o  التزام جميع برامج اإلسعافات األولية بهذه السياسة؛ 

o  مجال في  وبرامج  أنشطة  وضع  في  يساهمون  الذين  والمتطوعين  الموظفين  جميع  إدراك 

 اإلسعافات األولية لمبررات هذه السياسة وتفاصيلها وتمسكهم بها؛ 

o  ين والمتطوعين معرفة ومهارات أساسية، على األقل في مجال اإلسعافات أن يكون لجميع الموظف

والدعم   باألدوات  مجهزين  يكونوا  وأن  حادث،  في  األولية  اإلسعافات  لتوفير  تؤهلهم  األولية، 

المسلحة   النزاعات  منها  مختلفة  في ظروف  األولية  اإلسعافات  خدمات  لتقديم  الالزمة  والحماية 

 سودها العنف؛ وغيرها من الظروف التي ي 

o بهذه السياسة بشكل مناسب.  إحاطة جميع الشركاء المعنيين علما 

تمثل اإلسعافات األولية القاسم المشترك لعدد من أنشطة الصليب األحمر والهالل األحمر. وبالتالي ينبغي  

والرعاية   للصحة  العالمية  االستراتيجية  سياق  في  السياسة  هذه  إلى  السياسا  2010-2006النظر  ت  وكل 

للكوارث  والتأهب  والشباب  والتطوع  والتنمية  الصحة  سياسات  على  التركيز  مع  لالتحاد  األخرى 

 ومواجهتها وجمع التبرعات. 

ومواجهة   الوطنية  األولية  اإلسعافات  خطة  سياق  في  دورها  تحديد  عن  مسؤولة  الوطنية  والجمعيات 

 الدولي األخرى.  الطوارئ مع االلتزام في الوقت نفسه بسياسات وإرشادات االتحاد 

 المرجع: 
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